
 

 Október 27-én rendeztük a 

Halloween-napot iskolánk-

ban. Reggel jelmezes fel-

vonulással indult a prog-

ram, az iskola környékét 

jártuk be. Sok alsós diák és 

néhány szülő is jelmezbe 

öltözött, töklámpásokkal, 

síppal-dobbal, zajongva 

ébresztettük  az környék 

lakóit, és űztük el a szelle-

meket. Sok szép házi készí-

tésű jelmezt és arcfestést 

láthattunk. 

  Egész héten Halloween 

játékokat játszottunk az 

angolórákon: álarcokat 

készítettünk, almát hor-

gásztunk szájjal vízzel teli 

edényből, cukorkát liszttel 

teli edényből. Mindenki 

remekül szórakozott. A 

legkedveltebb a vérivó 

verseny volt, persze igazi 

vér nélkül. 

Délután 4 órától kezdődött 

a Halloween vetélkedő a 

felsősök számára. Az osz-

tályok különböző ügyessé-

gi feladatokban mérték 

össze erejüket. Elsőként 

egy angol nyelvű rejtvényt 

töltöttek ki az ünnepre jel-

lemző szavakkal. Itt a gyor-

saság és a jó angoltudás is 

számított. A töktekében a 

8. a jeleskedett. Sajnos a 

golyóként használt dísztö-

kök hamar megadták ma-

gukat, így végül az eredeti 

tekegolyót kellett bevetetni. 

Adogattunk almát kéz 

használata nélkül, és volt 

célba dobó verseny is. A 

legkedveltebb versenyszám 

a lufipukkasztó-verseny 

volt, ahol szoros küzdelme-

ket láthattunk az osztályok 

között. A vetélkedőt a már 

hagyományos múmiakészí-

tő-verseny zárta, ahol az 

osztályok egy-egy tagjából 

a többiek vécépapír múmiát 

varázsoltak. Végül a múmi-

ák futóversenyben mérték 

össze gyorsaságukat, ahol a 

6.a osztály múmiája, Szere-

dás Boti ért leghamarabb a 

célba. A vetélkedőt az 5. b 

osztály nyerte, második 

helyen a 6. a végzett, a 

dobogó harmadik fokára 

pedig holtversenyben a 6. b 

és a 8. a került. 

  A vetélkedőt diszkó kö-

vette, ahol minden diák 

remekül szórakozhatott. A 

zenéről és a hangulatról 

Badinszky Dani (8.a) és 

Balogh Krisztián (8.b) gon-

doskodott. 

  Jó hangulatban telt el a 

nap, sok vidám élménnyel 

gazdagodva térhetett min-

denki haza.                (J. O.) 

I. évfolyam, 1. szám 

2011. november 
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  A Vajdahunyad várába mentünk, 

a Mezőgazdasági múzeumba, ahol 

részt vettünk „  A Fagy Birodal-

ma ”  című kiállításon. A suliban 

az informatika teremben gyülekez-

tünk, ahol az Interneten megkeres-

tük a Mezőgazdasági Múzeum 

honlapján a kiállítással kapcsola-

tos információkat, képeket. A 20-

as busszal kimentünk a Hősök 

terére, ahonnan elgyalogoltunk a 

Vajdahunyad várba.  

  A múzeumban 5 db csoportot 

majd mentünk a játszóra. Vissza-

fele ugyanúgy 20-as busszal jöt-

tünk, a suli előtt leültünk a padra, 

kiosztották a jutalmat: 

  Nagyon jól éreztük magunkat 

ezen a napon!!!! 

Paró Vivien 6.b 

 

 

 

 

torkán le lehet csúszni? A gokart-

tal, amit mindig is ki akartam pró-

bálni? A biciklivel, bár féltem, hogy 

nem férek rá? A szivacslövővel, 

hogy kiiktassam a barátaimat? 

De nem tétováztam, kipróbáltam 

mindent! 

 

 

 

  Jól emlékszem, amikor Ildikó néni 

elmondta a nagy hírt: -- Jövő héten 

megyünk ez Elevenparkba! 

Végre eljött a nagyszerű nap, ami-

re egy hetet vártam. 

  Az egész osztály izgatottan talál-

gatta, hogy vajon mi vár ott ránk. 

Megérkeztünk. Sokkal nagyobb 

volt, mint gondoltam. Körülnéztem, 

azt sem tudtam, mivel ismerkedjek 

először. A krokodillal, aminek a 

  Sajnos hamar elszállt az idő, de 

kárpótoltak az ott szerzett élmé-

nyek. Remélem, újra hallom: 

-- Jövő héten megyünk az Eleven-

parkba!  

 

Erőss Gábor 5.b 
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kellett alakítani, s minden csoport 

kapott 1-1 füzetet, amit ki kellet 

tölteni. 13+1 kérdés volt. A helyes 

válasz betűjét egy kék matricával 

le kellett ragasztani. Minden kér-

désnél volt 1-1 állat. Ha a leírását 

jól megnézted, akkor leellenőriz-

hetted az előző válaszodat.    

  Továbbmentünk a magyar mező-

gazdasági részre, ahol sok min-

dent megtudtunk az őseink otthoni 

szokásairól, az állatokról, stb.  

  Felültünk Anonymus szobrára, 

lültünk a kisvonatra, amivel be-

jártuk a falut és a dombtetőt. 

Délben a kemencénél meleged-

tünk és lepényt ebédeltünk. 

Szülinapot is 

ünnepeltük, 

és tortát et-

tünk. Nagyon 

tetszett ne-

künk a sok 

állat: lovak, papagájok, kecs-

kék, díszbaromfik, láma, alpak-

ka. Délután az erdőbe mentünk, 

ahol faágakból menedéket ké-

szítettünk. Szívesen ajánljuk 

nektek is ezt a jó helyet. 

 
Halász Norman, Lukáts Boglárka, 

Strelisky Anna, Somorjai Kíra 2. 

b. 

  Tudjátok hol van Seholsziget? 

Budapesttől 40 km-re, egy na-

gyon szép kis faluban, Nőtin-

csen. Az élményparkba lengő-

hídon át vezetett 

az út. Először a 

játszótérre men-

tünk, ahol a vár 

tetszett a legjob-

ban. Később fe-
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„Az élményparkba lengőhídon 

vezetett át az út!” 

Elevenpark 

Kalandok Seholsz igeten  

A fagy  birodalma  

Kirándulni voltunk! 



 

A fagy  birodalma 

után táncoltunk és játszot-

tunk. 

Végezetül elsétáltunk a Ká-

rolyi-kertbe, ahol a fiúk kipró-

bálhatták az általuk készített 

 Egy őszi pénteken a 

Nemzeti Múzeumban jár-

tunk. Itt egy Mátyás korabeli, 

reneszánsz kiállítást néztünk 

meg, melyen láttunk fegyve-

reket, páncélokat, mindenna-

pi használati tárgyakat, ruhá-

kat. 

 A nézelődést követő-

en különféle foglalkozásokon 

vettük részt: a fiúk készíthet-

tek alabárdot, a lányok fej-

díszt. A fekete sereg zászla-

ját bárki megcsinálhatta ma-

gának. A kézműveskedés 

fegyvereket, a lányok pedig 

fogócskáztak, hintáztak és 

szaladgáltak. 

 A kiállítás nagyon 

tetszett nekem, mert sokat 

lehetett belőle tanulni, és 

örültem, hogy készíthettem 

egy saját alabárdot! 

 

Mogyorósi Ádám 3. c 
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Lányok fejdíszben, fiúk fegyverben  

tett a patak fölött egyensúlyoz-

ni. A patak mellett volt egy kis 

domb, remekül lehetett róla le-

csúszkálni. 

  A Rózsika-forrásnak szép tisz-

ta volt a vize, szívesen néze-

gettük. Miután megcsodáltuk a 

forrást, egy homokkő  hegy felé 

indultunk. Izgalmas volt fel-

mászni rá. Mire lejöttünk a 

hegyről, már mindenki elfáradt. 

Hazaindultunk. A fáradtságtól 

az osztály lelassult, így lekés-

tük a vonatot. Amíg a követke-

zőt vártuk, ittunk forró csokit. 

Felszálltunk a vonatra, és meg 

sem álltunk hazáig. 

  Az egész osztály nagyon jól 

érezte magát Solymáron. Még 

az időjárás sem tudta elrontani 

ezt a remek kirándulást. 

Pellek Luca, Szegedy Barbara 

5. a 

  Az osztályunk az idén ősszel 

Solymárra ment kirándulni. Jár-

tunk a Szarkavárnál, Alsó –

Jegenye-völgynél, a Rózsika-

forrásnál. 

  Az első hely, ahol voltunk , a 

Szarkavár volt. A vár tetejéről 

szinte egész Solymárt be lehe-

tett látni. Nagyon jól éreztük 

magunkat ott! 

  Sajnos nem volt olyan jó 

időnk, de a kedvünket nem ron-

totta el. Alsó-Jegenye-völgynél 

volt egy fa a Paprikás-patak 

fölött, amelyik egy hídra hason-

lított. Mindenki nagyon szere-
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Solymár  



 

  Október 7-én 9 órakor el-

indultunk a Mezőgazdasági 

Múzeumba. 

A múzeum előtt  a Városli-

getben egy játszótéren vol-

tunk.  

  Aztán András bácsi és 

Mónika néni mindenkit 

odahívott, hogy sorakoz-

zunk. 

  Rövid séta után meg is 

érkeztünk, lepakoltuk a 

cuccainkat, addig András 

bácsi megvette a jegyeket. 

Mikor végzett,  három cso-

ni a matricát. 

  Mikor mindenki végzett a 

feladatával,  András bácsi 

elment az ajándékokért,és 

bementük a büfébe. Mikor 

ezzel végeztünk, akkor el-

indultunk haza… 

Fazekas Dzsenifer 7. b 
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portra bomlott az osztály. 

Minden csoport kapott egy 

füzetet matricával. 

  A füzetbe voltak kérdé-

sek, és a megfelelő válasz 

betűjeléhez kellet ragaszta-

alvó oroszlánt is sikerült fel-

ébreszteni, aki szintén meg-

mutatta hatalmas mancsait. 

 Az állatsimogatóban nem 

csak a falatkákat vették el a 

kecskék, még a térképünket 

is ellopták, és jóízűen elfo-

gyasztották. Sétánk végén 

egy hangulatos fotó készült a 

nap emlékéül. 

Az 1.c osztály ezt a szép őszi 

napot az állatkertben töltötte.  

 Végigbarangolva az utakon,  

sok szép élményben volt ré-

szünk. A  pelikánoknál fél 

lábon álló versenyt tartot-

tunk, Mattyasovszky  Évi 

nyert, aki rezzenéstelenül 

győzött le mindenkit. A go-

rilla „támadást” túlélve az 
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ÁLLATKERT 

Játszótér és múzeum  



 

Grundhoz, ami a mása volt az 

eredetinek. Két csapatot al-

kottunk, és mindenki megkap-

ta a saját felszerelését. Az a 

csapat nyert, amelyik legelő-

ször kilőtte az ellenfél játé-

kosait. 

  Mindenki jól szórakozott, és 

a remek programok végén 

mindenki hazament. 

 

Budavári Viktória,  

Deák Réka 7.a 

  Október 7-én a 7. a ellátoga-

tott A Grundra. 

  Másfél órán keresztül sok 

érdekes játékot játszottunk, 

d e  a  k e d v e n c ü n k  a 

„csendlabda” volt. A játék lé-

nyege, hogy a labdát dobálni 

kellett egymás között, és aki 

nem kapta el, rosszul dobta, 

vagy aki esetleg megszólalt, 

az kiesett. A kiesettek zavar-

hatták a játékban levőket. Aki 

a legtovább bírta, az nyert.  

A program végén kimentünk a 

könnyű, közepes és nehéz 
mászófeladatokkal, ám a 
legizgalmasabb rész a nagy 
kötélpálya volt. Mindenki 
megéhezett, így hát beugrot-
tunk a McDonald’sba és a 
KFC-be. Egy jót ettünk, 
fagyiztunk, majd hazaindul-
tunk.  

  A 6.a osztály a kirándulás 
napján az Orczy Kalandpark-
ba látogatott.  

  Kaptunk egy karszalagot, 
majd beöltöztettek minket. 
Miután átrágtuk magunkat a 
gyakorlópályán, találkoztunk 

  Élményekkel gazdagodva 
tértünk vissza az iskolába. 

6. a 
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A Pál utcai 7.a 

Kaland a  parkban 

igyekvő turistákkal, nem sok sikerrel. 

  A fotók mindegyike profi munka volt,  

többsége  megdöbbentő , de akadtak 

vicces képek is. 

  Páran elismertük, hogy ahhoz ké-

pest, amit a képek mutatnak, nekünk 

azért egészen jó az életünk. 

  Az osztály  a hegymászás pótlása-

ként többször megmászta az egyéb-

ként gyönyörű épület lépcsőit. 

  Hazafelé sétáltuk, pontosabban vág-

táztunk  a Lehel térig, s  nem kis örö-

münkre  dél körül visszaértünk az isko-

lához, vagyis  szabad volt az egész 

délutánunk. 

  Utólag is hálás köszönet Karácson 

Éva néninek, hogy elviselt minket. (fat)  

H a  é r d e k e l n e k  a  k é p e k : 

worldpressphotohu.info  

  A rossznak ígérkező időjárás miatt 

sajnos lefújtuk a szabadtéri programot 

(a vadak ijesztgetése az erdőben), és 

múzeumba mentünk. 

  A  rendes diákot nyolcadikban kiráz-

za a hideg a múzeum szó hallatán, bár 

aznap az idő is szeles volt.  

  A Word Press Photo kiállítást néztük 

meg a Néprajzi Múzeumban.  Itt a 

világsajtóban megjelent, legjobbnak 

ítélt fényképeket mutatják be minden 

évben. 

  Korán értünk a helyszínre, így barát-

kozni próbáltunk az Országházhoz 
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Túra helyett fotók 

http://worldpressphotohu.info/


 

A tanár is volt diák   
Felkerestük András bácsit a termében (112.), hogy interjút készítsünk 

vele. Nagyon szívesen válaszolt a kérdéseinkre.  

András bácsi hol és mikor született? 

Budapesten a XII. kerületben születtem, a honvédség kórházában 1955. 

május 11-én. 

András bácsi melyik főiskolára járt? 

Budapesten az ELTE főiskolai karára, biológia-földrajz szakra. Van taní-

tói diplomám is. 

Szeretett iskolába járni? 

Szerettem, de nem a tanulás, hanem az osztálytársaim miatt. Két általános iskolába jártam, Bu-

dán a XII. kerületben és Pesten az V. kerületben. Mindkét helyen nagyon jó közösség volt. 

Hogy hívták a legjobb barátját? 

A XII. kerületben Perlaki Lászlónak. A 4. osztályt már az V. kerületben folytattam, ott egy Dress 

Mihály nevű srác volt a legjobb barátom. Belőle híres szaxofonos lett. Jó baráton volt Hajas Lász-

ló is, a későbbi mesterfodrász. 

Jó gyerek volt András bácsi az iskolában? 

A magatartás jegyem 4-es volt, de néhány intőt kaptam verekedés miatt, ez a fiúknál előfordul. 

Milyen volt a tanulmányi eredménye? 

Változó, mert voltak olyan tantárgyak , amelyeket nem szerettem, az átlagom 4,3-4,5 között volt. 

Mi volt a kedvenc tantárgya? 

Alsó tagozaton az olvasást és a környezetismeretet szerettem. Felsőben a biológiát, a földrajzot 

és a történelmet. 

Mi szeretett volna lenni gyerekkorában? 

12 éves koromban tűzoltó. 

Melyik gyerekkori élményére emlékszik a legszívesebben? 

Nagyon jó gyerekkorom volt, a legjobb élményeim a balatoni nyaralások voltak. 

Mi volt a legjobb élménye az Eötvösben? 

Erre nehéz a válasz, mert már huszonkét éve tanítok az iskolában. Nagyon sok jó élményem 

volt, kiemelném az  iskolánk fennállásának tizedik és huszadik évfordulójára rendezett gálákat. 

De egy jó tanítási óra is  fantasztikus élményt nyújthat. 

Melyik ünnepet szereti? 

Március 15-t és a karácsonyt szeretem. 

Melyik a kedvenc együttese, dala? 

Külföldiek esetén a Beatles és a Depeche Mode, magyarok közül a Locomotiv GT, a Metró és a 

KFT. Az utóbbi egyik dala a kedvencem, a címe Balatoni nyár. 

Sport, hobbi? 

Sokféle sportágat kipróbáltam: atlétika, tenisz, súlyemelés, vitorlázás. Gyerekként a hobbim a 

bélyeggyűjtés volt, jelenleg is gyűjtő vagyok, de ma már régi pénzeket gyűjtök. 

 

Farsang Szilvia, Burai Alexandra, Galambos Eszter 6.a 
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Szeretnél egy igazán izgalmas prezentációt? 

 

 

 

 
A Prezi (vagy Prezi.com) egy Flash-alapú, internetes prezentá-

ciókészítő szoftver. 2008-ban azzal a céllal jött létre, hogy ki-

váltsa az egymás után következő diákból álló prezentációkészí-

tést. Mára a PowerPoint mellett a legelterjedtebb prezentációké-

szítő alkalmazássá nőtte ki magát. A tényleges fejlesztést a kö-

zel húszfős Zui Labs végezte, Árvai Péter, Somlai-Fischer Sza-

bolcs és Halácsy Péter alapítók vezetésével. 

 

Egy óriási vászon: A Prezi valójában egy virtuális vászon, melyre a prezentáció elemeit szabadon fel lehet 

vinni és rendezni. Mivel internetes szolgáltatás, ezért a számítógépre nem kell feltelepíteni, a regisztrációt 

követően azonnal használható a böngészőből.  

A felhasználók a webes felületen bejelentkezve láthatják saját prezentációikat, és a megosztottakat is. A 

felhasználók csoportosíthatják ismerőseiket és pre-

zentációikat is. Bármelyik prezentációt bárhonnan 

lehet módosítani, lejátszani, letölteni.  

Útvonal:  Nincs dia, lap, oldal vagy bármely más 

korlátozás. A programban a path (ösvény, út) funk-

ció helyettesíti a diaképsort.  

Ha kész a szerkesztés és összeálltak az objektu-

mok, kijelölhetünk egy kiindulópontot, majd innen 

indítva egy útvonalat, ami mentén végig lehet ve-

zetni a prezentációt. Minden esetben egy objektumhoz lehet kötni az állomásokat, ami lehet egy sor szöveg 

is akár vagy kép, videó, de a nagyobb átfogás érdekében kereteket is rakhatunk a felületre. Ezek ugyanúgy 

viselkednek, mint bármelyik objektum, s ehhez kötve az útvonalat fixálható a nézőpont. 

Menü: A bonyolult menüket mellőzve a bal felső sarokban kapott helyet az a néhány kategória, melyen 

belül az eszközök elhelyezhetőek, s 2-3 kattintással bármelyik funkció elővarázsolható.  

Eszköztár: Az eszköztár természetesen nem olyan gazdag, mint a PowerPoint esetében, de a Prezi inkább 

a felhasználó kreativitására alapoz. 

 

Enjoy Edu: A Prezi angol nyelven használható csak! Válaszd regisztrá-

ciókor az Edu Enjoy verziót, amely diákoknak és tanároknak ingyenes. 

Ez már biztosít 500 MB tárhelyet és privát mentési lehetőséget is.  

 

Sikeres próbálkozást kívánok! 

     Kádár Rita   
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  Azért tetszik ez a könyv, 

mert nagyon izgalmas, meg 

persze egy cicáról szól. 

  Imádom a macskákat! Ne-

kem is volt két cicám, az 

egyik fiú, a másik lány. A 

lányt úgy hívták, hogy Caci, 

a fiút pedig Vörös. De sajnos 

mindegyik megszökött. 

  Talán, ha én is tudtam vol-

na úgy velük beszélgetni, 

ahogy Pettson Findusszal, 

akkor ők is elmesélhették 

volna nekem, mit szeretné-

nek. Talán akkor nem szök-

tek volna el. 
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  Érdekes volt egy kiscica 

szemével látni milyen veszé-

lyes ez a világ. Pettsonnak 

sok vidám kalandja volt volt 

Findusszal, akiből felnőtt 

macska lett. Együtt karácso-

nyoztak, főztek, szülinapoz-

tak, tűzijátékoztak, sátoroz-

tak, csetepatét oszlattak a 

kiskertben, horgásztak. 

  Így szerencsére Pettsonnak 

is lett egy társa öregkorára. 

 

Viola Tünde 3. c 

állt. Így hát beadtam a derekam. 

Hogy megérte-e? Azt hiszem, elég 

azt mondanom, hogy egy hét ter-

mése az elő két rész. Suliba, lefek-

vés előtt, tanulás közben, a bu-

szon. És ne-

kem is kitöl-

tötte a napo-

mat a SzJG 

láz. Megmo-

s o l yo g t a t ó , 

megkönnyeztető. Egyszerűen tö-

kéletes. :) És persze hadd ne 

mondjam, hogy hisztirohamok kö-

zepette kellett tudomásul vennem 

a második rész befejezésekor, 

hogy nagyinál hagytam a 3. 

részt,ahova 2 nap múlva megyek „ 

csak ". Hogy fogom kibírni?? Nem 

tudom. De hogy beleszerettem, az 

biztos :) „ 

Forrás: Moly.hu  

  „Az igazsághoz hozzátartozik, 

hogy eléggé húztam a számat 

amikor a barátaim a kezembe 

nyomták, de nehéz volt ellenállni  

a sokadik nyaggatásnak:  OL-

VASD MÁR EL! A 

beszélgetéseikhez 

már nem tudtam 

hozzászólni, mert a 

nap 24 órája a so-

rozat elemzéséből 

S U L I Ú J S Á G  

„Egy sorozat, amely itt és most 

játszódik!Srácok, akik olyanok, 

mint Te, és mégis mások!” 

Könyvtárak vi lágnapja  

Leiner  Laura :  Szent  Johanna Gimi  

Amikor Findusz kicsi volt és eltűnt 

Sven Nordqvist 

OLVASNI JÓ! OLVASNI JÓ! OLVASNI JÓ! ---   KÖNYVAKÖNYVAKÖNYVAJÁNLÓJÁNLÓJÁNLÓ   

  A tavalyi évhez hasonlóan, 
idén is megemlékeztünk a 
könyvtárak világnapjáról.  

  Míg az elmúlt tanévben 
versmaratonnal múlattuk az 
időt, ebben a tanévben könyv-
ajánló délelőttöt szerveztünk. A 
programon az alsó tagozat va-
lamennyi diákja részt vett. Osz-

tályonként  6-8 ajánlást hallgat-
hattak végig kisdiákjaink. Min-
den évfolyam az „alatta” lévő 
évfolyamot kápráztatta el rövid 
bemutatókkal. Igényes tablók is 
készültek az ajánlott művekről. 

  Szeretném megköszönni min-

denkinek a munkáját.  (B.M.M.) 



 

tett terítőt, a báli ékszereket, a 

hozzá tartozó „ékszerdobozt”, 

Márton lúdját és a csodaszép 

  Október 21-én tartottuk az 

őszi klubnapközit, amely a 

népszokások jegyében zajlott.     

Szent Mihály napjától a novem-

ber 11-i Márton-napig, a gazda-

sági év lezárásáig követtük az 

eseményeket.  

  A 2. c osztály segítségével vá-

sározhattunk a Mihály–napi 

vásárban. A nevezetes esemé-

nyekhez kapcsolódtak a kézmű-

ves foglalkozások(a gyülekező 

fecskéket, a szemtelen varjakat, 

az őket elriasztó madárijesztőt, 

a vásárban kapható kézzel fes-

színekben pompázó ajtódíszt 

készíthettük el), részesei lehet-

tünk a szüretelésnek (szőlőt pré-

seltünk), ettünk, ittunk, táncol-

tunk. 

 Nagyon jól éreztük magunkat! 

 

 

 

 

 

Ivánkay Kati néni 

  Idén az iskolai ünnepélyt október 21-

én tartottuk az első órában. 

  A műsort a 8. a osztály adta, hat diák 

szerepelt: Piriczky Evelin, Schäffer 

Daniella, Tóth Tímea, Eszenyi Balázs, 

Kerényi Ádám, Piricsi Bence. Összeál-

lítója  és betanítója Fatalin Gabriella 

volt. A technikai eszközök tökéletes 

működéséről Imre János és Badinszky 

Dániel gondoskodott. 
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Szent Mihálytól Márton-napig 

Megemlékezés  az  1956 -os  forradalomról  

miatt nem sikerült, de a következőnél 

már minden flottul működött. 

  A stáb tagja volt Berecz Nóra, Forgó 

Rebeka, Schaffer Márk,  a műszaki 

kütyük kezelésében Imre János tanár 

úr nyújtott segítséget. 

  A műsor színes volt: interjú az ötödi-

kesekkel, viccek, névnapi köszönté-

sek , (Gyöngyi néni, Orsi néni) és a 

diákság örömére sok-sok zene. Gratu-

lálunk! 

A többi osztály sorrendje olvasható a 

DÖK faliújságján (113. és 114. terem 

között), az időpontok még módosulhat-

nak. 

 

fat 

  Ebben a tanévben az iskolarádió  

kétszer sugárzott műsort, de a DÖK 

tervei alapján a további hónapokban 

erre gyakrabban sor fog kerülni. 

  A rendszer műszaki ellenőrzése után 

először október 6-án hallhattuk a nyol-

cadikosok színvonalas megemlékezé-

sét az aradi vértanúkról. 

  A második alkalom a 8. b osztályhoz 

kapcsolható. A DÖK elképzelése sze-

rint ugyanis minden felsős osztály ösz-

szeállít  egy húszperces rádióműsort. 

A beosztás szerint a 8. b kezdte a sort. 

  Első próbálkozásuk technikai okok 

I .  É V F O L Y A M ,  1 .  S Z Á M  

Szól a rádió! 

ŐSZI MOZAIK 



 

kihagyták, hogy Harry-ék megnye-

rik a kviddicskupát, pedig jobb lett 

volna, ha az is benne van. Az ötö-

dikben pedig nincs benne, hogy 

Ront megtámadják az agyak, és 

hogy Neville eltöri az orrát. Az a 

baj a kihagyott jelenetekkel, hogy 

ha valaki csak a filmet látta, az 

nem is tudja, hogy ezek is benne 

vannak az eredeti történetben. De 

  A Harry Potter mostanra már na-

gyon népszerű könyv–és filmsoro-

zattá nőtte ki magát a fiatal és idő-

sebb korosztályban egyaránt. De 

melyik a népszerűbb?  

  Szerintem a filmnek és a könyv-

nek is megvan a maga jó tulajdon-

sága. Ettől függetlenül én úgy gon-

dolom, hogy a könyv a jobb. Még-

pedig azért, mert a Harry Potter 

igazából könyv, ami népszerű lett, 

így készítettek belőle egy filmet. 

Könyvből filmet mindig úgy csi-

nálnak, hogy előbb lerövidítik, és 

csak a mozivásznon legjobban mu-

tató jeleneteket forgatják le, amit 

ők fontosnak tartanak. Szerintem 

ez így nem helyes, mert nem tud-

hatják, hogy ki mit tart fontosnak. 

Engem a magam részéről nagyon 

zavart, hogy a harmadik filmből 

aki nem szeret olvasni, és megnézi 

a filmet, annak az is megteszi. A 

filmnek például az az előnye, hogy 

jobban el tudod képzelni a történe-

tet. Például az elsőben nagyon jól 

megcsinálták McGalagony óriás 

sakk-készletét. Az viszont szerin-

tem nem jó a filmekben, hogy ha 

megnézzük őket az elsőtől az utol-

sóig, akkor azt vesszük észre, hogy 

egyre több az akciójelenet. 

  De hogy végtére is melyik a 

jobb? Mindenki döntse el maga!  

Koncsik Laura 7. a 

   

Film vagy könyv? 

Fotópályázat — Ősz az Eötvösben 

Németh Bence 2. b 

Tóth Tímea 8. a 


